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KÖTELEZŐ ÜGYELET
Életbe lépett az  Emberi Erő-
források Minisztériuménak 
rendelete, amely szerint az 
önkormányzatoknak  kötelező 
bölcsődei és óvodai ügyeletet 
biztosítaniuk az ellenőrzésük 
alá tartozó intézményekben. 
Az rendelet előírja a kis cso-
portban történő felügyeletet, 
ami akár vegyes életkorú cso-
portokban is megszervezhető.   

Új növényvédelmi eljárást vezettek be Ceg-
léden. 27 vadgesztenyefán és 40 platánfán 
végeznek aknázómoly elleni injektálást. Ezzel 
a módszerrel a fa törzsén keresztül juttatják 

be a növényvédőszert, mely által védett lesz 
a kártevők ellen. Az új technika hatásosságát 
megfi gyelik, majd döntenek későbbi alkal-
mazásáról.

ÉRDEMES MÁR MOST 
MEGVENNI

Érdemes minél hamarabb 
beszerezni a téli tüzelőt, így 
a fa megfelelően kiszárad és 
sokkal hatékonyabban ég el. 
Az állami erdőgazdaságok 
országszerte kidolgozták a 
favásárlás biztonságos lehető-
ségeit a járványhelyzetben is. 

hírek
innen-
onnan

ÚJ ELJÁRÁS
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Folytatódik a kerékpárutak fejlesztése, bő-
vítése Cegléden. A Pesti úton is elkezdődött 
a munka. Korábban a Külső-Kátai úton ala-

kítottak ki kerékpárutat. Most tehát a Pesti 
úton dolgoznak. A két szakasz összesen 1836 
méternyi új kerékpárutat jelent.

Folytatódik a kerékpárutak fejlesztése

Gyászhír
Mély fájdalommal tudatjuk 
mindazokkal, akik ismer-
ték, szerették és tisztelték, 
hogy 

Dr. Szomorú Márta 
Karolin 

2020. április 7-én, életének 
70. évében türelemmel vi-
selt, hosszan tartó betegség 
után megtért Teremtőjéhez.
Temetéséről későbbi idő-
pontban intézkedünk.

Hozzátartozói és 
a VÁRVAG Nonprofi t Kft .

Elkezdődött az érettségi

Hétfőn 9 órakor elkezdődött az érettségi. A diákok szi-
gorú szabályok mellett írhatják meg az írásbeli vizsgákat. 
Maszkot viselni nem kötelező, de erősen ajánlott. Az 
intézmények minden higiéniai előírást betartanak, Az 
épületek kapuit, ajtóit kitámasztják, a vizsga nyitott abla-
kok és szellőztetés mellett zajlik. Egy teremben legfeljebb 
10 tanuló lehet közöttük pedig a másfél méter távolságot 
tartani kell.
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ADOMÁNY 
A KÓRHÁZNAK  

Több mint 500 ezer forintot 
gyűjtöttek össze sportolók, 
sportvezetők, támogatók a 
CVSE égisze alatt a Toldy 
Ferenc Kórháznak. Az ado-
mány egy részéből, 340 ezer 
forintból fertőtlenítő lámpát 
szereztek be. A fennmaradt 
összegről a kórház vezetése 
dönt majd.

Helyi gazdaságvédelmi intézkedésekről, 
háziorvosi ellátásról, az önkormányzat első 
negyedéves pénzügyi beszámolójáról és a 
sportcélú támogatások felfüggesztéséről is 

tárgyaltak – ülés nélkül – a képviselő testület 
tagjai. A polgármester kiküldte az általa ja-
vasolt előterjesztéseket, ezek véleményezését 
mindkét frakció megtette. 

ELHÁRÍTOTTÁK 
A BALESETVESZÉLYT  
Baleset- és életveszélyes volt 
már a mozi melletti papírbolt 
tetőszerkezete, ezért nem 
halogathatta tovább a város 
a felújítást. A munka már 
be is fejeződött. Ez is egyike 
azon beruházásoknak, amit 
a veszélyhelyzet és a költség-
csökkentések ellenére el kel-
lett végezni.

DÖNTÉS ÜLÉS NÉLKÜL
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Szárazság sújtja a mezőgazdaságot, még több 
eső kellene ugyanis, ha nem lesz, komoly 
terméskieséssel lehet számolni – mondják a 

termelők. A DPMG Zrt. földjein is kritikus a 
helyzet. A napraforgó vetését már befejezték, 
most a kukorica vetésével folytatódik a munka. 

KÖZELEG A HATÁRIDŐ 

Május 15-ig 43 közvetlen támogatási 
és vidékfejlesztési jogcímen lehet az 
egységes kérelem eljárásrendjének 
keretében támogatást igényelni, 
illetve ezekkel kapcsolatban adat-
szolgáltatási kötelezettséget tel-
jesíteni. Fontos azonban, hogy a 
beadásban közreműködő falugaz-
dászokat és szaktanácsadókat csak 
előzetes egyeztetés után keressék 
fel az igénylők. 

TÖBB ESŐ KELLENE

ŐSHONOS GYÜMÖLCSFÁKAT 
ÜLTETTEK

Őshonos gyümölcsfákat ültettek el  a 
Szent Kereszt Katolikus Általános Is-
kola udvarán. Egy pályázaton nyerték a 
facsemetéket. Néhány év és a korábban 
beültetett kiskertben növögető zöldségek 
és fűszernövények mellett kajszi, alma, 
körte, meggy és birsalma is terem majd 
az intézményben. 
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Nagy séták és tartalmas, játékkal töltött órák 
– ez a karantén hozadéka a legtöbb kutya 
számára. A házikedvencek nagyon örülnek, 
hogy a gazdik jóval több időt töltenek velük, 

mint korábban, de már most fel kell készí-
teni a négylábúakat arra az időre, amikor 
visszaáll a megszokott életvitel – javasolják 
a trénerek.

ELMARAD 
A REGGAE CAMP

Elmarad az idei, egyéb-
ként 20. Ladánybene 27 
Reggae Camp. A szer-
vezők eddig még vártak 
a döntéssel, de most be-
jelentették. A veszély-
helyzet miatt most már 
biztosan 2021-re halaszt-
ják a néhány éve már 
hagyományosan Ceglé-
den megrendezett fesz-
tiváljukat. 

CSÖKKENEK AZ ÁRAK 

Átlagosan 5-8%-kal csökkentek az 
ingatlanárak a járványhelyzet miatt. A 
vevők kedvező alkupozícióba kerültek 
– mondta az egyik helyi ingatlanköz-
vetítő iroda vezetője. A ceglédi albérlet 
piacot nem befolyásolta a helyzet, a 
kertesházakra pedig nagyobb lett a 
kereslet. 

FONTOS FIGYELNI KEDVENCEINKRE IS
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Május végéig használhatók fel a megmaradt 
rezsiutalványok. A rezsiutalványt a kormány 
tavaly ősszel biztosította nagyjából 2,6 millió 
nyugdíjas részére. A juttatás, annak kézbesí-
tése és felhasználása sikeresnek tekinthető, 
hiszen a jogosultak 98%-a kézhez vette az 

utalványt. Az átvett utalványok 95%-át – több 
mint 21,5 milliárd forint értékben – pedig már 
fel is használták a gáz- és villanyszámlák ki-
fi zetésére. Az átvett, de még fel nem használt 
utalványokat (5%) az érintettek 2020. május 
31-ig válthatják be. 

KAMPÁNY 
INDULT
Ez nem a vadnyugat!” – hív-
ja fel a fi gyelmet a Ceglédi 
Rendőrkapitányság új kam-
pánya. A városi Balesetmeg-
előzési Bizottság közlemé-
nye szerint ugyan csökkent 
a balesetek száma, de az ittas 
vezetés még mindig nagy 
kockázati tényező a közúti 
közlekedésben.

CSÖKKENT A BALESETEK SZÁMA

Csökkent a balesetek és bűncselekmények 
száma a veszélyhelyzet idején- ez  derült ki a 
ceglédi rendőrkapitány elmúlt időszakról ké-
szített beszámolójában. Török Csaba elmondta: 
a kapitányság munkatársai a kijárási szabályok 
ellenőrzésében is részt vesznek és abszolút pozi-
tív a tapasztalat: a ceglédiek nagyrésze ugyanis 
betartja az előírásokat.

MÁJUS VÉGÉIG BEVÁLTHATÓK
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A VÁRVAG Nonprofi t Kft . (2700 Cegléd, Gubody 
u. 28.) rendszeresen ír ki pályázatokat Cegléd Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában lévő 
ingatlanok értékesítésére, valamint lakások és nem 
lakás célú helyiségek bérbeadására. 

Aktuális bérbeadásra kiírt ingatlanok
• Cegléd, Jászberényi út 19-21-23. szám alatti Tár-
sasházban található 9. számú 17 m2 alapterületű 
garázs (minimális bérleti díj: 12.000-Ft+ÁFA/hó)

Aktuális értékesítésre kiírt ingatlanok
• Cegléd, belterület 1620/2 hrsz-ú, természetben 2700 
Cegléd, Külső-Kátai út mellett 9502 m2 nagyságú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan (Az 
ingatlan minimális vételára: nettó 47.510.000.- Ft)
• Cegléd, belterület 1622/3 hrsz-ú, természetben 
2700 Cegléd, Külső-Kátai út mellett, 8958 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó 
44.790.000 Ft)
• Cegléd, belterület 1622/4 hrsz-ú, természetben 
2700 Cegléd, Külső-Kátai út mellett, 1 ha 1976 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 

ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó 
59.880.000.- Ft)
• Cegléd, belterület 1622/17 hrsz-ú, természetben 
2700 Cegléd, Külső-Kátai út mellett, 1 ha 689 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlan (Az ingatlan minimális vételára: nettó 
53.445.000.- Ft)
• Cegléd, belterület 5719/1 hrsz-ú, természetben 
2700 Cegléd, Dinnyéshalom 6-8 szám alatti 4500 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Kőrösi úton az Újvárosi temetővel 
szemben található ingatlan (Az ingatlan minimális 
vételára: nettó 18.000.000.- Ft)
• Cegléd, belterület 5719/13 hrsz-ú, 3 ha 8507 m2 
nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
valóságban a Kőrösi úton az Újvárosi temetővel 
szemben található ingatlan (Az ingatlan minimális 
vételára: nettó 96.267.500.- Ft)
A részletes pályázati kiírások megtekinthetőek a 
www.varvag.hu honlapon, illetve a pályázatokkal 
kapcsolatosan bővebb felvilágosítást a 06/53-505-
240-as telefonszámon lehet kérni.

Pályázatok ingatlanok bérbeadásra, értékesítésre
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Cegléd Város Önkormányzata tájékoztatja a 
Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány 169/2020. 
(IV. 30.) Korm. rendelete értelmében a kijárási 
korlátozást Budapesten és Pest megye egész 
területén fenntartja.

A kormány által hozott rendelkezések alap-
ján Cegléd városában az alábbi szabályozások 
maradnak hatályban:

A 65. életévét betöltött személy az élel-
miszerüzletet, drogériát, gyógyszertárat, 
gyógyszert, gyógyászati segédeszközt for-
galmazó üzletet 9.00 óra és 12.00 óra közötti 
időben látogathatja. A megjelölt helyeken 
és időben az ott foglalkoztatottak kivételével 
kizárólag ezek a személyek tartózkodhatnak.

A belvárosi piacot a 65. életévüket betöltött 
személyek kizárólag 8.00 óra és 10.00 óra 
között látogathatják. 

A Cegléden üzemelő termelői piacon az 
ország területén bárhol működő szociális 
szövetkezetek is értékesíthetik termékeiket. 

A városban működő valamennyi üzlet 
és dohánybolt – kivéve a drogériák, élel-
miszerüzletek, gyógyszertárak gyógyszert, 
gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek, 
üzemanyagtöltő állomások – 6.00 és 15.00 
óra között tarthat nyitva.

A vendéglátó üzletek – így különösen az 
étterem, a szálloda, a kávézó, a cukrászda, 

a büfé, a presszó – kerthelyiségei, teraszai 
továbbra sem nyithatnak meg városunkban. 
Az ételek, italok továbbra is csak csomagolva 
elvitelre adhatók és szállíthatók ki.

Augusztus 15-ig nem lehet rendezvényeket 
tartani.

Az esküvőkön továbbra is csak a házasu-
landók és két tanú lehet jelen. 

A temetésekkel és az egyházi szertartásokkal 
kapcsolatban is a korábbi rendelkezések van-
nak érvényben.

A Kormány 170/2020. (IV. 30.) Korm. ren-
delet 1. § értelmében a sportrendezvények 
nézők nélkül, zárt körülmények között meg-
tarthatók, a sportegyesületek által szervezett, 
valamint az amatőr sport, a szabadidős sport 
és a tömegsport célú edzéseken való részvétel 
megengedett. 

Kérünk mindenkit, hogy az ajánlott 1,5 mé-
teres védőtávolságot egymástól tartsák meg és 
a zárt közösségi terekben, tömegközlekedési 
eszközökön szíveskedjenek maszkot használni!

A szabályok betartását a rendőrség és a köz-
terület-felügyelet ellenőrizni fogja!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a saját 
maguk és egymás védelme érdekében hozott 
intézkedéseket továbbra is szíveskedjenek 
betartani!

Cegléd Város Önkormányzata

KÖZLEMÉNY
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Fogászati alapellátás veszélyhelyzetben

Tájékoztatjuk Cegléd város lakosságát, hogy 
a koronavírus okozta járványügyi helyzetre 
tekintettel a 10/2020. (III.14.) EMMI rendelet 
szerint a fogászati alapellátásért felelős Szol-
gáltatók csak sürgősségi ellátást végeznek. A 
65 év feletti egészségügyi dolgozók védelme 
érdekében változások léptek életbe a helyette-
sítést illetően is.

A fogászati sürgősségi ellátás az alábbiak 
szerint vehető igénybe:

Cegléd, Rákóczi út 7. szám alatt a Rende-
lőintézet III. emeletén:

A ceglédi I. és V. számú fogászati alapellátási 
körzetek betegei részére:

Dr. Batta Norbert: kedd, csütörtök 11:00 - 
13:00 között

Távkonzultáció, ellátás kérés a fenti idő-
pontokban a 0653/505-678 telefonszámon 
lehetséges.

A ceglédi IV. és VII. számú fogászati alap-
ellátási körzet betegei részére:

Dr. Nikkhah Shamim: hétfő 13:00 - 17:00 
között, szerda 8:00 - 12:00 között

Dr. Shakibapoor Reza: péntek 8:00 - 12:00 
között

Távkonzultáció, ellátás kérés a fenti idő-
pontokban a 0620/532-8009 telefonszámon 
történik.

Kizárólag telefonon történő előzetes egyez-
tetés ALAPJÁN tudják fogadni a betegeket!

Cegléd, Népkör u 9. szám alatt:
A ceglédi II., III., VI/A, VI/B, és VIII. számú 

fogászati alapellátási körzetek betegei részére 
sürgősségi ellátás minden hétköznap 9:00-12:00 
között biztosított.

A veszélyhelyzet időtartama alatt a Népkör 
utcai rendelőben az alábbi szabályok vannak 
érvényben:

1. Minden esetben a 0670/926-6962-es 
telefonszámon kell előzetesen egyeztetni az 
ellátásról.

2. A váróban – amelynek ajtaja zárva lesz 
– egyszerre négy ember tartózkodhat. Őket 
egyenként engedik be a váróba, ahol minél 
távolabb egymástól minél nagyobb távolságot 
kell tartaniuk.

3. Amennyiben megoldható, a beteg kísérő 
nélkül érkezzen, szükség esetén egy kísérő 
jöhet vele.

4. A váróba belépve az ajtó mellett kötelező 
a kézfertőtlenítő használata! Ezt az egészség-
ügyi személyzet szigorúan ellenőrzi.

5. A veszélyhelyzet megszűnéséig nem 
sürgősségi, egyéb beavatkozásra nem lehet 
időpontot kérni!

Sürgősségi fogászati beavatkozások listája: 
balesetben megsérült fogak ellátása, foghúzás, 
fogüregének megnyitása, foghúzás utáni 
gyulladás ellátása, tályog megnyitása, idegen 
test eltávolítása, álkapocs-fi cam ellátása, száj-
üregi vérzés csillapítása, fájdalomcsillapítás, 
gyógyszerírás.

A fenti előírások a veszélyhelyzet visszavo-
násáig vannak érvényben az Önök védelme 
és annak érdekében, hogy a vírus terjedését 
megfékezzük, lassítsuk.

Együttműködésüket és megértésüket 
köszönjük!

Cegléd Város 
Önkormányzata
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A kormány 71/2020. (III. 27.) számú, 2020. 
március 28-ától hatályba lépő, kijárási korlá-
tozásról szóló rendeletében foglaltakra fi gye-
lemmel tájékoztatom az ügyfeleket, hogy 2020. 
március 28-tól visszavonásig:

1. A Ceglédi Közös Önkormányzati Hiva-
talban a személyes ügyfélfogadás szünetel, 
az ügyfelekkel való kapcsolattartás kizáró-
lag elektronikus úton, valamint telefonon 
történik.

2. Azokban az ügytípusokban, amelyek 
intézéséhez – jogszabály alapján – az ügy-
fél személyes megjelenése (pl.: anyakönyvi 
ügyek, személyes nyilatkozattételek) szüksé-
ges, kizárólag telefonon vagy elektronikusan 
történik az időpont egyeztetés. 

Időpont egyeztetésre az ügyintézéssel érin-
tett szervezeti egység alábbi telefonszámain 
van lehetőség, hivatali munkaidőn belül (hét-
főtől-csütörtökig 8:00-16:00 óráig, pénteken 
8:00-12:00 óráig).

Az esetleges telefonos ügyintézés az alábbi 
elérhetőségeken történik. Felhívom a fi gyel-
met, hogy a megadott telefonszámok kizáró-
lag ügyfélfogadási időben (hétfőn 12:30-tól 

16:00-ig, kedden és pénteken 8:00-tól 12:00-ig) 
hívhatók.
Titkárság: 06 53/511-404 és 06 53/511-405
Hatósági Iroda: 06 53/511-454, 06 53/511-

416, 06 53/511-423
Beruházási Iroda: 06 53/511-426, 06 53/511-

430
Szervezési Iroda: 06 53/511-436, 06 53/511-

427
Pénzügyi Iroda: 06 53/511-443, 06 53/511-442
Adóhatósági Iroda: 06 53/511-450, 06 53/511-

451, 06 53/511-449
Anyakönyv: 06 53/511-462, 06 53/511-463
Szociális ügyek: 06 53/511-400 és a 326, 366 

mellék
3. A házasságkötések szűk körben, kizá-

rólag a házasulandó felek és a két tanú jelen-
létében tarthatók meg.

4. A Hivatal Kossuth Ferenc utcai bejára-
tához a veszélyhelyzetre tekintettel újra kihe-
lyezett kék színű gyűjtőláda sem lesz elérhető.

Megértésüket és türelmüket 
köszönjük!

Dr. Diósgyőri Gitta
címzetes főjegyző

Lakossági tájékoztató a kijárási korlátozással 
kapcsolatban életbe lépő jegyzői intézkedésekről
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Ceglédi Hírmondó

Kéthetente Ceglédről

A Ceglédi Televízió adását 
az alábbi csatornákon találja 

meg a különböző 
kábelszolgáltatóknál.

VODAFON (UCP): 
508

DIGI (INVITEL): 
C9

TCOM: 
139, 256

PR-TELECOM: 
139

Minden hétköznap 18 órától 
nézze nálunk a helyi híreket!

KÖZLEMÉNY
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a 95/2020. Korm. rendelet 6. §-a 
alapján kapott felhatalmazással élve a piac működési rendjét az alábbiak 
szerint módosítjuk: 

A 65 évnél idősebb honfi társaink délelőtt 8 és 10 óra között vehetik igénybe 
a piac szolgáltatásait.

A 65 évnél fi atalabbak délelőtt 8 órát megelőzően, illetve 10 órát követően 
jelenhetnek meg a piacon.

Ismételten kérjük, hogy a lehető legkevesebb ideig tartózkodjanak a piac 
területén, illetve a személyek közötti minimálisan 1,5 méteres távolságot 
tartsák be! 

Cegléd Város Önkormányzata
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1920 tavaszán a ceglédi gim-
názium tanárainak –  első-
sorban a nőtlen és menekült 
tanárainak –  anyagi helyzete 
katasztrofális volt.  A fize-
tések alacsony volta, a pénz 
elértéktelenedése, az élel-
miszerek árának folyamatos 
növekedése, az iskolaépület 
komfortjának csökkenése, a 
menekült tanárok esetében 
a lakásgondok szinte elvisel-
hetetlenné tették az életet, s 
mindemellett el kellett látni 
az iskolai feladatokat is.  

A lakásgondokat a városi 
lakáshivtalnak kellett volna 
orvosolni. Sok család először 
ún. „vagonlakó” lett. Ilyen volt 
a Kossuth gimnázium tanára, 
Pallein János is családjával. A 
rendkívül kevés szabad lakás 
miatt a városi lakáshivatal 
vezetője szigorú intézkedést 

vezetett be. Erről a Czeglédi 
Hiradó 1920. szeptember 2-i 
számában olvashatunk: „A 
városi lakáshivatal a vagon-
lakók érdekében az utolsó 
eszközhöz folyamodik. A 
héten elkezdik a lakásrequi-
rálást…” A cikk szerint ekkor 
még Cegléden 30 család lakott 
vagonokban. 

1920. október 27-én a gim-
názium tanárai hosszú levél-
ben mutatták be a menekült 
kollégák lakásgondjait, és 
megoldást kértek a város ve-
zetésétől: „A czeglédi állami 
főgimnázium huszonhárom 
tagból álló tanári testülete 
túlnyomó részben kiutasí-
tottakból áll, kik a menekü-
lés sok szenvedése és anyagi 
vesztesége után abban a re-
ményben érkeztek meg ide, 
hogy testvéreik legalább is 

megértéssel fogadják őket. 
Nem kívánnak sem könyör-
adományokat, sem dédelge-
tést, hanem csak azt, hogy 
emberi körülmények között 
élve teljesíthessék hivatásukat 
és áldozzák fel összes erejüket 
azok fi ainak, akik között él-
nek. Sajnos azonban e tanárok 
egy része legkisebb mértékben 
sem találja megvalósulva re-
ményét.(…)

Legrégibb lakáskereső tár-
sunk Miklósy Ferenc, ki a 
csehektől kiutasítva múlt 
évi szeptember 11 óta van a 
főgimnáziumhoz beosztva. 
Immár tizenhárom hónapja 
lakik a Selyem utca 3. sz. ház 
baromfi udvarán egy egyab-
lakos udvari szobában (2 m. 
széles és 2,5 m. hosszú)  és 
a mellette lévő még kisebb 
konyhában három gyerme-

VELÜNK ÉLŐ TRIANON
A menekült tanárok életkörülményei
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kével és feleségével. E »lakás« 
a boldogult Udvardy doktor 
kocsisának épült. Bútorai 
és Egyéb holmija egy évig 
Schultz tanár  pincéjében pe-
nészedtek, legújabban a lakás 
melletti léckerítéses kocsi-
színben kaptak elhelyezést. 
Nyolc éves fi a gégeszűkülete 
folytán mesterségesen légzik, 
ha tehát nincs kórházban, 
mint jelenleg, tiszta levegőre 
volna szüksége, amit azonban 
aligha tesz lehetségessé a la-
kása előtt szabadon lévő sok 
baromfi  és két disznó.”

A tantestület menekült ta-
nárainak lakásgondjai a hú-
szas évek közepére kielégítően 
rendeződtek. 

A lakásgondok mellett a me-
nekült tanárok és családtagjai-
nak élelmiszerrel való ellátása 
is súlyos problémát jelentett. 
A gimnázium igazgatója a 
nagy tekintélyű Ries Ferenc 
volt, aki már 1902 óta vezette 
az intézményt. A nehézségek 
helyi megoldása érdekében 
ún. „főgimnáziumi menzát” 
hozott létre. 1920 tavaszán 
a tankerület vezetőjének írt 
levelében a következőkkel 
indokolja döntését: „Az el-
viselhetetlen drágaság és az 
a körülmény, hogy az állam 
még annyi fi zetést sem ad al-
kalmazottjainak, amennyi a 
mindennapi ebéd és vacsora 
költségeire minimálisan kell, 
szinte lehetetlenné teszik az in-
tézet tanári testülete hivatalos 
munkájának elvégzését. Látván 
ezt a tűrhetetlen helyzetet, a 

tanítás és a nevelés érdekében 
is elkerülhetetlennek szüksé-
gesnek éreztem segítő kézzel 
beleavatkozni a tantestület 
egyes tagjainak megélhetési 
gondjaiba és ezeknek enyhítése 
érdekében felállítottam az in-
tézetben közös konyhát, mely 
főgimnáziumi menza néven 
ebéddel és vacsorával ellátja 
a tantestület nőtlen tagjait, 
valamint a menekült családos 
tanárokat és szolgákat.”

A levélben leírta, hogy az 
ifj úság útján értesítette dön-
téséről a szülőket. A szülők 
–  megértvén a tanárok hely-
zetét – élelmiszert adomá-
nyoztak ingyen vagy nagyon 
alacsony áron az iskolának. 
A főzést az egyik iskolaszol-
ga (hivatalsegéd) lakásában 
szervezték meg, ugyanitt tá-
rolták az élelmiszertartalékot 
is. Az étkezés télen a tanári 
könyvtárban, jobb időben a 
szolgalakás folyosóján történt. 
A családos tanárok az ételt 
hazavihették. Az ebédért és 

vacsoráért fi zetni kellett, de 
az összeg elviselhető lehetett. 
Az igazgató levelének záró 
egységében aggályát fejezte 
ki. Szerinte ez az intézkedés 
szükséges volt, ugyanakkor „a 
megoldás sem a tanári állás 
tekintélye, sem az egyes sze-
mélyek önérzete szempontjá-
ból nem jó.”  A főgimnáziumi 
menza fenntartását a tanulók 
is segítették. A  Czeglédi Hír-
adó május 23-i számában ez 
olvasható: „A czeglédi állami 
főgimnázium ifj úsága  f. évi 
június hó 2-án (szerdán) este 
a főgimnáziumi Mensa javára 
az Uránia Színház helysé-
geiben szini előadást rendez. 
Előadásra kerül Farkas Imre 
4 felvonásos diáktörténete, az 
»Iglói diákok«. ”

A főgimnáziumi menza 
1920-tól 1924-ig, négy éven 
át működött, segítette a nőt-
len és a menekült tanárok és 
családtagjaik megélhetését. 

Dr. Kürti György
ny. gimn. igazgató

Képeslap dr. Kisfaludi Péter gyűjteményéből
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